
 
 

ประกาศโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
   ดวยทางโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว       
ปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
             ฉะน้ัน เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ลูกจางช่ัวคราวอาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 53/2546  เรื่อง  มอบอํานาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว  สั่ง  ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล               
เพื่อเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ชื่อตําแหนงและรายละเอียดการจัดจาง 
  1.1  ตําแหนง  เจาหนาที่ประชาสัมพันธ   จํานวน 1 อัตรา 
            อัตราเงินเดือน   7,000 บาท (รวมประกันสังคม)                   

  1.2  ขอบขายงานท่ีปฏิบัติ 
            ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

-     การเผยแพรขาวสารความรู  สนับสนุนงานและขาวสารของโรงเรียน 
-    ประสานงานระหวางโรงเรียนกับบุคลากรภายในโรงเรียนและภายนอก 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมที่ดีงาม 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร สําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป ทุกสาขา 

 2) มีความรูในการประชาสัมพันธอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสม                

แกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
4) มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
5) มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียด แมนยํา 

๒.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
1) เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไมตํ่ากวา  20 ป บริบูรณ 
3) มีจิตสาธารณะ รักในงานบริการ 
4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
5) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือ          

จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน 

6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะการกระทําความผิด
ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ     
ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
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7) ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
8) ไมเปนผูเคยกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือก 

3. การรับสมัคร   ใหผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเอง  
 3.1   วัน  เวลา  สถานท่ีรับสมัคร   

   ใหผูสมัครขอรับเอกสารการสมัคร และย่ืนใบสมัคร ไดต้ังแตวันที่ 4 – 12  กรกฎาคม  
2559  ระหวาง เวลา 08.30–16.30 น.   ( ในวันและเวลาราชการ ) ณ หองบริหาร งานบุคคล                          
อาคาร 3  โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน    อ.เมือง  จ.ลําพูน 

         3.2  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
1) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด 1.5 X 2 น้ิว  โดยถายไมเกิน 

6 เดือนและถายครั้งเดียวกัน  (นับถึงวันสมัคร)  จํานวน  3  รูป 
2) หลักฐานแสดงผลการศึกษา  ไดแก  หนังสือรับรองวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน         

ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร พรอมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 
3) บัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ  พรอมสําเนา จํานวน  1  ฉบับ 
4) สําเนาทะเบียนบาน  พรอมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 
5) หลักฐานอื่น ๆ  พรอมสําเนา  เชน  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง )                  

ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)            
อยางละ 1 ฉบับ  

6) ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ 
ท้ังน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

 3.3  ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน              
ผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ         
ในใบสมัคร พรอมทั้ง ย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มีความผิดพลาด                   
อันเกิดจากผูสมัครไมวากรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของ ตําแหนงที่สมัครสอบ              
อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสอบตามการสมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัครและการไดรับการ
เลือกสรรครั้ง น้ี เปนโมฆะสําหรับผู น้ัน ผูสมัครจะเรียกรองสิทธิประโยชนใดๆ จากโรงเรียน                      
สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน มิได 

4.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน          
จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม  2559  ณ หอง
บริหารงานบุคคล โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน และทาง www.sby.co.th 

5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมิน ดังน้ี 
  1.  สอบวัดความรู ความสามารถทั่วไป  25 คะแนน 
  2.  สอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 25 คะแนน 
  3.  ภูมิหลังและสัมภาษณ    50 คะแนน 

6.   กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการสอบเลือกสรร  
       กําหนดการสอบคัดเลือก วันที่  14  กรกฎาคม   2559   เวลา 09.00 – 16.00  น.   
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7.  หลักเกณฑการตัดสิน 
 ผูที่จะถือวาเปนผูสอบผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ              
ไมตํ่ากวารอยละ 60  

8.  การประกาศรายชื่อและบัญชีรายชื่อรายชื่อผูผานการสอบเลือกสรร 
    โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน จะประกาศรายช่ือผูผานการสอบเลือกสรร ภายในวันที่  15  กรกฎาคม   

2559   ณ หองบริหารงานบุคคล โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 

 9.   การจัดทําสัญญาจางผูผานการสอบเลือกสรร 
 ผูผานการสอบเลือกสรรตองทําสัญญาจางตามที่โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน กําหนดซึ่งจะแจง   
ใหทราบภายหลัง 
 
หมายเหตุ : ผูผานการสอบเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ          
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

    
                   ประกาศ  ณ  วันที่  30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 

               

                 
                 (นายเลห    ไทยเที่ยง) 

                 ผูอํานวยการโรงเรียนสวนบญุโญปถัมภ  ลําพนู 


